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ZAPYTANIE OFERTOWE1 

(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych 

 – DZ. U. z 2021 r. poz. 1129 – zamówienie poniżej 130 000 zł netto) 

 

 

 

 

Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi, której przedmiotem jest 

opracowanie: 

 

 Analiza funkcjonalnych, technicznych i finansowych aspektów Ewidencji 

Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) – systemu informatycznego 

umożliwiającego identyfikację i autoryzację uczestników rynku paliw alternatywnych 

oraz prezentację informacji odbiorcom końcowym. Określenie warunków dla 

połączenia systemu z platformą paneuropejską (IDRR) oraz określenie warunków 

optymalnego funkcjonowania europejskiego rejestru infrastruktury paliw 

alternatywnych konsumentom (baza danych oraz platforma www). 

 

 

W ramach procedury zapytania ofertowego zapraszamy do składania ofert w terminie do 

16 września 2021 r.  

 

Ofertę należy złożyć według wzoru – patrz Załącznik Nr 1. 

Oferty, zawierające ostateczną cenę brutto z wyszczególnionym podatkiem VAT prosimy 

przesyłać w formie elektronicznej na adres: jdobek@mos.gov.pl  

 

 

 

1. Informacje ogólne 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy polskiego systemu 

informatycznego Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych EIPA pod kątem 

funkcjonalnym, technicznym oraz finansowym, a także określenie warunków 

optymalnego funkcjonowania europejskiego rejestru infrastruktury paliw alternatywnych 

IDRR.  

 
1 Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI tej ustawy. 

Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje      

określonych w nim skutków prawnych.  
 

mailto:jdobek@mos.gov.pl
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Ministerstwo Klimatu i Środowiska uczestniczy w projekcie Programu Pomocy 

Technicznej w ramach instrumentu Łącząc Europę pod nazwą Gromadzenie danych 

związanych z punktami ładowania i tankowania paliwami alternatywnymi oraz 

unikalnymi kodami identyfikacyjnymi związanymi z podmiotami sektora elektromobilności 

(IDACS). Celem IDACS jest wypracowanie wspólnego podejścia krajów UE dotyczącego 

zbierania danych o infrastrukturze paliw alternatywnych, aby ułatwić użytkownikom 

pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (energia elektryczna, wodór oraz gaz) 

poruszanie się po całej Europie poprzez swobodny dostęp do informacji nt. stacji 

ładowania m.in. lokalizacji, rodzaju złącza, mocy punktów ładowania oraz metod 

płatności. Ponadto celem projektu jest opracowanie procesu ustanawiania skutecznego, 

ogólnounijnego mechanizmu koordynacji w celu przypisania unikalnych kodów 

identyfikacyjnych operatorom stacji (punktów) ładowania i dostawcom usług ładowania. 

Wyniki programu zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską przy tworzeniu 

nowych unijnych regulacji (m.in. rewizja dyrektywy ws. rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych 2014/94/UE).  

 

W Polsce podmiotami zaangażowanymi w projekt IDACS jest Ministerstwo Klimatu 

i Środowiska oraz Urząd Dozoru Technicznego (UDT). UDT opracował i prowadzi 

Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych EIPA, która funkcjonuje od 1 stycznia 

2019 r. Na poziomie ogólnoeuropejskim koordynatorem projektu została Holandia. 

Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień 2021 r.  

 

2. Szczegółowy opis zamówienia 

2.1  Przedmiot zamówienia – zakres analizy 

W ramach realizacji zamówienia Analiza powinna obejmować: 

1. Analizę istniejącego systemu EIPA: 

▪  Analiza SWOT obecnego systemu informatycznego (zbieranie, udostępnianie, 

prezentacja odbiorcom końcowym, rodzaj, jakość danych), 

▪ Określenie katalogu informacji ważnych z perspektywy poszczególnych uczestników 

zaangażowanych w tworzenie rynku paliw alternatywnych w tym użytkownika 

końcowego (należy wziąć pod uwagę podróże krajowe oraz międzynarodowe UE) 

oraz rekomendacje w zakresie katalogu gromadzonych danych (zakres danych, sposób 

ich prezentacji, częstotliwość odświeżania).  
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2. Rekomendowane dodatkowe funkcjonalności systemu EIPA (wraz z oszacowaniem 

kosztu prac) mając na uwadze wzrost liczby pojazdów elektrycznych i liczby stacji 

ładowania na bazie założeń zawartych w PEP 2040 (lub innych dokumentów 

dostarczonych przez Zamawiającego). 

(np. mobilna aplikacja, wersja anglojęzyczna portalu www, oszacowanie czasu ładowania 

czy ceny końcowej (w tym dane statyczne i dynamiczne)). 

3. Opracowanie modelu funkcjonowania paneuropejskiego rejestru infrastruktury paliw 

alternatywnych (uwzględniającego zasady jednolitego rynku UE) wraz z niezbędnymi 

rekomendacjami co do organizacji tego podmiotu (IDRR)  po zakończeniu programu 

IDACS  

▪ Określenie warunków utworzenia nowej organizacji wraz z możliwymi modelami  

funkcjonowania (struktury organizacyjne, niezbędne kompetencje) oraz finansowania. 

4. Dwie wersje językowe opracowania: polska i angielska. 

 

2.2 Współpraca z Zamawiającym 

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji analizy oraz współpracy 

z Zamawiającym, w tym: 

▪ Konsultowania metodyki i narzędzi badawczych, 

▪ Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym: poprzez kontakt telefoniczny 

oraz drogą elektroniczną przez wyznaczoną osobę do kontaktów roboczych. Ponadto, 

na wniosek Zamawiającego, Wykonawca musi stawić się na spotkaniach w siedzibie 

u Zamawiającego, w trakcie których Wykonawca zobligowany będzie 

do przedstawienia stanu realizacji badania i odpowiedzi na pytania i wątpliwości 

Zamawiającego. Na spotkaniach z Zamawiającym wymagany jest każdorazowo udział 

kierownika badania, 

▪ Informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach 

istotnych dla realizacji badania. Zamawiający zastrzega, iż na prośbę Zamawiającego 

Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia pisemnego raportu z realizacji 

badania. 

▪ Wykonawca zobligowany jest do zachowania w tajemnicy, wszystkich danych 

pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym danych osobowych, a także innych 

informacji mogących mieć charakter poufny, dotyczących przedmiotu umowy. 

▪ W szczególności jako poufne należy traktować wszelkie materiały przekazane przez 

Zamawiającego, o ile nastąpi ich przekazanie w trakcie realizacji badania. 
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2.3 Produkty 

W trakcie prac nad zamówieniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące 

produkty: 

1. Raport metodyczny,  

2. Projekt analizy w języku polskim wraz z multimedialną prezentacją zawierającą 

podsumowanie projektu analizy, 

3. Analizę będącą przedmiotem Zamówienia w dwóch wersjach językowych (polski 

i angielski), 

4. Prezentację multimedialną będącą zawierającą podsumowanie analizy. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z harmonogramem wszystkie produkty  

w postaci elektronicznej, w formatach umożliwiających edycję dokumentów oraz .pdf. 

Analiza musi stanowić spójną całość, zarówno pod kątem stylistycznym, jak  

i redakcyjnym. Informacje zawarte w prognozie powinny być  opracowane zgodnie ze 

stanem współczesnej wiedzy i  dobrymi praktykami.  Zamawiający zastrzega, 

iż opracowania niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane. 

 

2.4 Dokumenty  

W ramach prac nad zamówieniem Wykonawca powinien wziąć pod uwagę m.in. 

następujące dokumenty: 

• Politykę energetyczną Polski do 2040 r., 

• Projekt zmian w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 

22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych – 

roboczo jako Alternative Fuels Infrastructure Regulation 

• Dokumenty konsorcjum IDACS udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

2.5 Umowa i finansowanie zamówienia 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w Umowie, która będzie 

obejmowała w szczególności: 

1. Przeniesie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych 

w ramach umowy. 

2. Kary umowne 

a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający będzie naliczał kary umowne. 
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b) Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Termin płatności 

a) Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu zadania, w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na przedłożonej fakturze. 

b) Warunkiem wystawienia faktury jest wykonanie umowy potwierdzone podpisaniem 

protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie zadania. 

 

Umowa zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy obowiązującego 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 

Zamówienie współfinansowane będzie z Programu Pomocy Technicznej w ramach 

instrumentu Łącząc Europę (CEF) w 80% oraz budżetu Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska w 20%. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy mają: 

a) zdolności techniczne, tj.: Wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie), należycie wykonał co najmniej trzy usługi polegające na 

sporządzeniu dokumentów analitycznych dot. sektora transportu lub energii 

elektrycznej lub ochrony środowiska np. analizy, raporty, opinie, prognozy 

systemów informatycznych). 

b) zdolności zawodowe – Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 

2 ekspertów – członków zespołu, z których każdy będzie miał co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w pracy w sektorze energetycznym lub transportowym lub ochrony 

środowiska.  

 

 

4. Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający zweryfikuje wszystkie nadesłane w terminie oferty, 

biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1. Cenę brutto (75%), 

2. Wiedzę i doświadczenie zespołu realizującego zamówienie (25%). 
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Kryterium  Waga  Punkty  Sposób dokonania oceny  

Cena  75%  75  Maksymalną liczbę punktów (75) za kryterium Cena 

brutto otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą 

cenę za realizację zamówienia. Pozostali oferenci 

otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym 

wzorem:  

P = CN / COB * 75, gdzie:  

P to liczba punktów przyznanych oferentowi za cenę;  

CN to najniższa zaoferowana cena w ofercie ważnej;  

COB to cena zaoferowana w badanej ofercie.  

Doświadczenie 

Zespołu 

badawczego  

25%  25  Punkty za kryterium Wiedza i doświadczenie zespołu 

realizującego zamówienie przyznaje się wg 

poniższego klucza w liczbie od 0 do 25 pkt. 

Podstawą oceny będzie przedłożony w ofercie wykaz 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia.  

Zamawiający oceni – do 25 punktów:  

 

a) przynajmniej jeden członek zespołu w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

był autorem/ współautorem co najmniej 3 analiz z 

sektora energetycznego lub transportu lub ochrony 

środowiska i żaden z członków zespołu nie posiada 

stopnia naukowego co najmniej doktora w dziedzinie 

związanej z ochroną środowiska, energią elektryczną 

lub transportem – 5 punktów;  

 

b) przynajmniej dwóch członków zespołu w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

był autorem/ współautorem co najmniej 3 analiz z 

sektora energetycznego lub transportu lub ochrony 

środowiska i żaden z członków zespołu nie posiada 

stopnia naukowego co najmniej doktora w dziedzinie 

związanej z ochroną środowiska, energią elektryczną 

lub transportem – 15 punktów;  

 

c) przynajmniej dwóch członków zespołu w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

był autorem/ współautorem co najmniej 3 analiz z 

sektora energetycznego lub transportu lub ochrony 

środowiska, przynajmniej jeden członek zespołu 

posiada stopień naukowy co najmniej doktora w 

dziedzinie związanej z ochroną środowiska, energią 

elektryczną lub transportem – 25 punktów.  

 

RAZEM  100%  100   

 

 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

▪ Wykonanie analizy – 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

▪ Wprowadzenie poprawek – 10 dni kalendarzowych. 
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6. Wymagania dotyczące oferty 

 

6.1 Zawartość oferty 

Wykonawca złoży następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy zawierający cenę brutto za realizację całości zamówienia w 

tym wycenę praw  autorskich – załącznik nr 1 

2. Koncepcję metodyki, struktury dokumentu, modelu wypełnienia poszczególnych 

elementów Analizy. 

3. Wykaz zrealizowanych zamówień – załącznik nr 2 

4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 3  

 

 

6.2 Termin i warunki składania ofert 

1. Termin składania ofert: 16 września 2021 r. 

2. Forma w jakiej ma być złożona: drogą elektroniczną na adres: jdobek@mos.gov.pl 

3. Sposób obliczania ceny: 

− wykonawca poda całkowitą cenę netto oraz brutto oferty; 

− cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku; 

− wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

wynikające z obowiązujących przepisów; 

− jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku; 

− rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje 

zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do rezygnacji z zamówień bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 
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7. Informacje dodatkowe 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego, 

zgodny z rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną 

przez Ministra Środowiska. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się 

z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MKiŚ 

(https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie). 

 

8 . Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: 

 

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź 

pełnomocnika, 

 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

9. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska, 

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. 022 36 92 523; 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest 

możliwy pod adresem e-mail inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania 

ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), a także w celu spełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi 

Ministerstwo zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych i pocztowych. Dane 

pozyskiwane w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego mogą być 

także przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do 

zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jest 

dobrowolne; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana oraz uzyskania ich kopii; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO; 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

 

 


